OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 18. 10. 2017

Prítomní:

viď prezenčná listina

4. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove zahájil a viedol starosta obce p. Ing.
Ján Provazník. Prítomným poslancom predložil program zasadania a požiadal ich
o pripomienky a doplňujúce návrhy k predloženému programu.

Z celkového počtu 7 poslancov boli prítomní 5, teda obecné zastupiteľstvo bolo v zmysle
§ 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznášania schopné.
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Úprava rozpočtu k 30.10.2017
5. Rekonštrukcia KD
6. IBV za OcÚ II. etapa - informácia
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1. Zahájenie
Zasadanie OZ v Radimove zahájil a viedol starosta obce p. Ing. Ján Provazník, ktorý na OZ
privítal prítomných poslancov.

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Monika Štefková, Martina Poláková
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 10/2017 - splnené
Uznesenie č. 11/2017 - splnené

4. Úprava rozpočtu k 31.10.2017
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení rozpočtu k 31.10.2017. Vyjadril spokojnosť
s naplnením rozpočtu z časového hľadiska alikvotne za desať mesiacov. Plnenie bežných
príjmov k schválenému rozpočtu je 80 %. Plnenie bežných výdavkov k schválenému rozpočtu
je 82% . Úprava rozpočtu na položkách viď príloha FIN 1-12.

HLASOVANIE:

Za:

5 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Poláková M

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 12/2017
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.10.2017

5. Rekonštrukcia KD
Starosta obce informoval poslancov OZ, že bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka pre opatrenie: 7 – Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času , kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Dátum vyhlásenia
výzvy bol 31.05.2017 uzávierka je 30.11.2017. Predložil poslancom projekt rekonštrukcie
KD, ktorý zahŕňa predovšetkým zateplenie a nový plášť strechy, dokončenie zateplenia
fasády, nová elektrina a drobné stavebné úpravy. Celková suma projektu je 98 822,71 €
Poslanci súhlasia s podaním žiadosti o nenávratný fin. príspevok na Rekonštrukciu KD.

HLASOVANIE:

Za:

5 poslanci: Štefková M., Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R.,
Poláková M.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 13/2017
OZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok na Rekonštrukciu KD.
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6. IBV za OcÚ II. etapa
Starosta obce informoval poslancov o prácach na IBV za OcÚ II. etapa:
- Obec má vydané platné stavebné povolenie na plyn a verejné osvetlenie
- Obec má platné stavebné povolenie na rozvod vody, ale nakoľko sa stále čaká na
vyjadrenie či podaná dotácia na rozvod vodovodnej siete bude obci schválená bude
nutné stavebné povolenie na rozvod vodovodnej siete predĺžiť nakoľko jeho platnosť
končí 29.03.2018
- Bol zameraný chodník na IBV za OcÚ - I. etapa realizácia chodníka by prebehla
spevnením plochy makadamom než bude osadená dlažba

7. Rôzne
A./ Poslankyňa p. Pochylá sa informovala na podaný projekt Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice.
- projekt bol podaný no zatiaľ je ešte veľmi krátka doba na to či projekt bude našej obci
schválený alebo nie.

B./ Poslanci diskutovali o voľne pohybujúcich sa psoch. Hlavne na hlavnej ceste psi majiteľa
Miroslava Bugalu a stále sa nachádzajúce psi p. Jána Greššu na ihrisku. Starostu obce
poverili, aby riešil túto situáciu na základe prijatého VZN o držaní psou, ktoré obec Radimov
prijala a prikročil pokiaľ nedôjde k náprave k pokutovaniu majiteľov psov.

C./ Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť p. Igora Chocholáčka o odkúpenie
cestných panelov, ktoré sú vo vlastníctve obce a nachádzajú sa na bývalom Roľníckom
družstve v Radimove teraz v objekte vlastníka p. Radoslava Masaryka. Starosta informoval
poslancov, že na panely so bol pozrieť, použiteľné sú len 6 ks a ostatné sú rozbité. Navrhol
poslancom, že ak by s odpredajom súhlasili tak s tým, že odvezie aj tie rozbité a miesto kde sa
nachádzajú, zároveň p. Masarykovi vyčistí. Poslanci o žiadosti diskutovali a súhlasili
s odpredajom vo výške 120 € s tým, že miesto kde sa panely nachádzali zostane čisté.

HLASOVANIE:

Za:

5 poslanci: Štefková M., Tokoš I., Pochylá I., Biskupič P.,
Poláková M.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 14/2017
OZ schvaľuje odpredaj 6 ks celých cestných panelov p. Igorovi Chocholáčkovy v cene 120 €
s tým, že si zoberie aj tie poškodené a miesto kde sa panely nachádzali vyčistí.
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D./ Poslankyňa p. Štefková sa informoval o platnosti zmluvy medzi obcou Radimov
a vývoznou spoločnosť odpadov VPP servis s.r.o. Holíč a navrhla či by nestálo za úvahu
zmeniť vývoznú spoločnosť na VEPOS Skalica, ktorý separáciu odpadov zabezpečuje do
vriec farebne odlíšených a odpad zberajú od domov občanov. Taktiež hovorila o separácii
biologicky rozložiteľného odpadu a zeleného odpadu, ktorý naša obec nemá stále doriešené.
Chýbajú kontajnery na tento druh odpadu. Navrhla či by bolo možné pristaviť veľkoobjemové
kontajnery vždy v jarných a jesenných mesiacoch, keď zeleného odpadu majú občania
najviac.

8. Diskusia
A./ Poslanec Tokoš sa informoval o donáške obedov p. Strakovej Jozefe, Radimov č. p. 100.
- donáška obedu v našej obci nie je možná, nakoľko obec nemá pracovníkov, ktorí by obedy
roznášali. Dôchodcovia stravujúci sa v školskej jedálni si pre obedy chodia sami, alebo im ich
vyzdvihujú ich rodinný príslušníci, takýmto spôsobom si musí menovaná zabezpečiť donášku
v kruhu svojej rodiny.

B./ Poslanec Tokoš informoval, že na poľnej ceste hovoriacej sa u kríža je tento kríž
spadnutý. Navrhol, aby sa kríž dal opraviť nakoľko má historickú hodnotu pre našu obec
a stojí tam už odpradávna. Riešenie navrhol také, že on by bol ochotný kríž opraviť, ale
nepodarí sa mu to dať do pôvodnej podoby nakoľko podstavec bol z pieskovca a drevený kríž
na ňom je zlomený. Pokúsil by sa ho opraviť s tým, že kríž by bol železný.

C./ Poslankyňa p. Štefková: odstránenie striešky na telefón na budove pošty. Telefón je dávno
zdemontovaný a ochranná strieška tam stále je. Navrhla, aby sa strieška odstránila, nakoľko
vytŕča do chodníka.
- k tomuto návrhu sa vyjadril poslanec Tokoš: striešku by nebolo vhodné demontovať
nakoľko, keď sa dá dolu nie ja tam urobená fasáda a z estetického hľadiska to nebude dobre
vyzerať, zostane tam jednoducho diera. Navrhuje, aby sa strieška ponechala a osadila sa pod
ňu poštová schránka, ktorá je primontovaná na zábradlí pošty. Je vystavená nepriaznivým
poveternostným podmienkam a keby sa premontovala tak je chránená pred dažďom
a snehom. S návrhom poslanci súhlasili.

D./ Poslankyňa p. Štefková: oprava dosky na detskom ihrisku je vykopnutá
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9. Záver
Štvrté OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Monika Štefková:

....................................

Martina Poláková:

....................................

Zapísala:
Biskupičová Kristína

.....................................
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